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 :مقدمة
 الحكم اآلن تنتقل إلى إعادة الوالدة

 .والوعى بذرات الزمن
 
 

)743( 
 ..أخرى   بداية   لتبدأ   فرصتك   هذه .. “ جديد   من   تولد   أن“ 
 .ألنك األم واألب معا .. المرة   هذه   مسئوليتك   وهى أيضا 
 !)تصور أن هذه الفرصة تتاح لك كل ليلة وأنت ال تدرى؟(

)744( 
 ، من   البد .. الجديدة   الوالدة   بعد

 جيد   مناخٍ 
 مستمر   وتدريبٍ
 خالّق، وألمٍ 

   ووقت. 
 ، وقت…و . 
 ،.. ووقتْ .. 
  ..وإال.. ماذا
)745( 

 على مدى وعيك،  ولمحتَ النور يراودك .. التراجع   منافذ   كل   أغلقتَ   إذا
 ،..يكون   ما   وليكن .. إليه   الخروج   إال   سبيل   فال 

 ، الظالم فى    النظر   طول   من   عينيك   أصاب   قد العشَى    كان   لو حتى  
 فَسوف تفرح ببهر الرؤية أوضح فأوضح،

 .ق وأبدعفتكمل أعم
)746( 

 
 الجديدة،   الوالدة   بعد   النمو   تواصل   أن   تستطع   لم   إذا

 ،..محطة   أقرب فى      فاسترح                                  
 . حال   كل على  العكسى    االتجاه   من   أفضل فهى  

  
  
  
  
  

  منافذ   كل   أغلقت   إذا
ولمحت النور  .. التراجع 

 على مدى وعيك،  يراودك
.. إليه   الخروج   إال   سبيل   فال 

 ،..يكون   ما   وليكن 
  قد العشى    كان   لو حتى  

  النظر   طول   نم   عينيك   أصاب 
 ، الظالم فى  

فَسوف تفرح ببهر الرؤية 
 أوضح فأوضح،
 فتكمل أعمق وأبدع

 
 
  
  
 
الحياة هى مجموعة من 
الثوانى وكل ثانية هى 
مجموعة من كذا ألف ألف 
 .من أجزاء الثانية
 :عليك أن تملؤها جزءا جزءا

ـُـمأل  من ورائك  حتى ال ت
بما ال تعرف 
 
 
  
  
  
  



)747( 
 ألم،   بال   كانت   إن   الجديدة   الوالدة فى    بالشك   بادر

 كامال طيبا،   كان   الحمل   ال ترفضها، فلعل   ولكن 
 الناس النابض،   إلى رحم   األمان الحاوى   رحم وربما قد تم تشكيل طفل ناضج جاهز لالنتقال من 

 تَم ذلك من ورائك فلن يؤلمك المخاض طويال،
ـْق السرى الهادىء  ـَّل  !لتنطلـقْ… إنتظر الط

)748( 
 ساعة مرة واحدة كل عام، 48ساعة، ثم فى العام التالى  24تصمت حاول أن 

 وقل لى النتيجه من فضلك،.…
ـا، وانت صامت ـِّبا، قويـ  .وكن طي

)749( 
 .الحياة هى مجموعة من الثوانى وكل ثانية هى مجموعة من كذا ألف ألف من أجزاء الثانية

 :عليك أن تملؤها جزءا جزءا
ـُـمأل  من ورائك  .بما ال تعرف  حتى ال ت

)750( 
 :سعيك إلى التوافق األعلى فاألعلى

 .وهكذا..   ……، ..…األدنى إلى أعلى،    القانون   إعادة تشكيل فى    باإلسهام يلزمك  
)751( 

 ؟؟،   نفسه   قتل   من   القتل   إال   يستحق   هل
 المقهور،   األمل   قوقعة فى    ختبئافقد تكتشف أن فى قاع البحر الميت جنينا م: لكن إذا أحسنت الرؤية 

 “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”
)752( 

 الباقى   صالح”  قضية إلى  “  األصلح   بقاء“   من   القضية   انقلبت   يبدو أنه قد
 !!وهذا ربما يلوح أنه أطيب وربما أضمن للجميع

)753( 
 المفكرين،   محل   العلماء   حّل

 األعمق، الكونى /الشخصى   الحس   محل   االحتماالت   تحسابا   وحلّت
 الطيف،   ألوان   محل   التلفزيون   ألوان   وحلت

 اإلحالل،   هذا   مثل   استمر   وإذا
 .واالضمحالل   بالتحلل   فآذن

)754( 
 ! بالمرة  –  المخ   خاليا   تقتل   اإلعالمية   الوقت   مبيدات

  ؟؟ المهددة باالنقراض   الشاملة   اإلغارة   قبل   المبكر   لإلنذار   محطات   من   فهْل  

  
  
  
  
  
 
 

  قتل   من   القتل   إال   يستحق   هل
 ؟؟،   نفسه 

: لكن إذا أحِسنِت الرؤية 
فقد تكتشف أن فى قاع 

فى    البحر الميت جنينا مختبئا
 المقهور،   األمل   قوقعة 

ومن أحياها فكأنما أحيا ”
 “الناس جميعا

 
 
  
  
  
  
 
 

  تقتل   اإلعالمية   الوقت   مبيدات
 ! بالمرة  –  المخ   خاليا 

  لإلنذار   محطات   من   فهلْ  
  الشاملة   اإلغارة   قبل   المبكر 

 ؟؟ المهددة باالنقراض 
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